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SVENSK KVALITET
Weland står for svensk, innovativ og bæredygtig. Vi udvikler    

løsninger og produkter, som skal leve længe – gerne over flere 
generationer.  Hos os kombinerer vi viden og mange års erfaring   

med en faglig stolthed, som vi bærer med os i alt, hvad vi gør. 
Det er en selvfølge for os, at træffe gode miljørigtige valg med høj  

kvalitet i fokus. Vores grundlæggende princip er et husholdningsprincip, 
hvor vi bruger ressourcerne effektivt og genbruger alt, hvad der er  
muligt. Vi kombinerer det med høj investeringsrate i nye maskiner  

og bidrager til effektiv, innovativ og bæredygtig produktion.
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Weland er en af de førende producenter og leverandører af spindeltrapper, 
ligeløbstrapper, gelændere, kørestols- ramper, gangbroer, gitterriste og  
indskudte dæk. Weland er endvidere en af Sveriges største aktører inden 
for området pladebearbejdning.

Vores store lagerførte sortiment kombinerer vi med stort produktkendskab, højt  
serviceniveau og hurtige leverancer. Vi udvikler løbende vores maskinpark for at garantere  
en holdbar og sikker produktion af nye innovative produkter. Det gør os til en pålidelig  
samarbejdspartner for vores kunder.

I dag tilbyder vi blandt andet pladebearbejdning med laser, stansning, bukning og  
maskinbearbejdning på lejebasis. 

Siden vi startede i 1947 har vores vores fabrik og hovedkontor ligget i Smålandsstenar. 

INNOVATION OG PRODUKTION
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LIGELØBSTRAPPER TIL  
ALLE MILJØER
Vi tilbyder ligeløbstrapper til de fleste miljøer. Ved de fleste valgmuligheder skræddersyr 
vi trappen efter jeres forudsætninger og ønsker. 

Welands ligeløbstrapper består af nogle få hovedkomponenter. Konstruktionen er enkel, 
og delene skrues således let sammen ved montering. Vores effektive produktionslinje 
genererer høj kvalitet og korte leveringstider. 

Vi fremstiller vores produkter i Sverige ved hjælp af en miljøvenlig og moderne maskinpark.  
Sammen med vores kyndige personale udvikler og designer vi ligeløbstrapper med højt 
stillede kvalitetsmål.

Der findes mere detaljeret teknisk information på vores hjemmeside weland.dk,  
eller alternativt besvarer vores erfarne sælgere spørgsmål.
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GELÆNDERE

1. Knæliste

2. Tremme

3. Metalplade

4. Net

5. Glas

 

Weland har en lang række gelændertyper til ligeløbstrapper. Valget af 
gelænder afhænger først og fremmest af, hvor trappen skal placeres, 
og om der vil være børn, hvor trappen skal stå. Tremme, metalplade, 
net og glas er alle børnesikre gelændere.
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Håndlisten er oftest integreret i gelænderet, og fremstilles som 
standard i varmforzinket stål. Vi tilbyder endvidere et bredt  
udvalg af håndlister i lakeret udførelse eller i træ. Trappen kan 
også udstyres med ekstra håndliste og væghåndliste, som  
placeres i valgfri højde.

HÅNDLISTE

1. Varmforzinket 

2. Lakeret 

3. Ask  

4. Birk  

5. Bøg 

6. Eg 
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1. Gitterrist

2. Dørkplade med tåremønster

3. WO2

4. Gråbeton

5. Terrazzobeton

6. Metalplade til klinker

7. Metalplade til tæppe

8. Ask

9. Birk

10. Bøg

11. Eg

Welands trappetrin og reposer fremstilles oftest i varmforzinket stål, men 
kan også fremstilles i en række andre udførelser. Valget baseres på trappens 
placering samt smag og behag. Kontakt os gerne for yderligere information 
om forskellige maskevidder og alternative løsninger.

TRAPPETRIN & REPOSER
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SIKKERHEDSBUR

For at forhindre uvedkommende i at benytte sig af trappen tilbyder vi sikkerheds-
bure og låger som ekstraudstyr. Sikkerhedsburene fremstilles som standard i 
gitterrist, men kan også fås med for eksempel perforeret metalplade.

SIKKERHEDSBUR & LÅGE

LÅGE

Sikkerhedsbur, der følger dele af trappestrukturen.  
Døren til buret åbnes med nøgle udefra og med vrider 
indefra. Varmforzinket udførelse.

Der kan monteres låge, hvor trappen starter eller slutter.  
Skudriglen er fjederbelastet og konstrueret, således at 
små børn ikke kan åbne den. Varmforzinket udførelse.
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TILVALG
For at øge tilgængeligheden og sikkerheden i trappen kan vores ligeløbstrapper udstyres 
med en række tilvalg som f.eks. ekstra håndliste, væghåndliste, kontrastmarkering og 
trappehulsværn.
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Welands ligeløbstrapper kan udstyres med ekstra 
håndliste.  
Håndlisten kan også forlænges med 300 mm, hvor 
trappen starter og slutter og placeres under den  
almindelige håndliste. Denne bidrager til at øge sikker-
heden i trappen.

Det første trappetrin i hvert trappeløb og forkanten på 
reposer kan udstyres med kontrastmarkering. Udfør- 
elsen varierer afhængigt af trintype.

EKSTRA HÅNDLISTE, FORLÆNGET

For at øge tilgængeligheden og sikkerheden i trappen 
kan den udstyres med væghåndliste. Væghåndlisten 
placeres på væggen.

Vi tilbyder flere forskellige typer trappehulsværn.  
Montering sker via topmontage eller sidemontage.

TRAPPEHULSVÆRN

KONTRASTMARKERING

VÆGHÅNDLISTE
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BELYSNING
Med tilvalgt belysning i trappegelænderets håndlister 
bliver trappen både mere sikker og tryg at anvende, 
især i dunkle og mørke omgivelser. Belysningen bliver 
også en spændende del af trappens design og giver 
den et mere elegant udtryk.
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PROJEKTERING
Welands ligeløbstrapper består kun af nogle få hovedkomponenter. Konstruktionen er enkel, og delene skrues 
således let sammen ved montering. Alle komponenter kan fås i en række forskellige varianter for at passe til 
netop jeres miljø. Størstedelen af vores komponenter er desuden standardiserede. Her har vi samlet informa-
tion, der kan være god at have ved forespørgsler og bestilling.

OVERVEJELSER VED PROJEKTERING 

•   Hvad skal trappen benyttes til? 

•   Hvor skal trappen placeres?

•   Hvilken type gelænder ønskes der?  
Findes der krav til børnesikring? 

•   Hvilken type ønskes der af trin og repos? 

•   Hvilken trinbredde er der behov for? Hvad er de  
lokale myndigheders krav? 

•   Hvilken type overfladebehandling ønskes der? 

•   Ønskes der tilvalg? F.eks. stødtrinsliste, sikkerheds-
bur eller låge.

OVERVEJELSER FØR BESTILLING 

•   Anfør, hvor eventuelle vægge, døre og vinduer er  
placeret. 

•   Kontroller eventuelle krav til fribredde og børnesikring. 

•   Angiv mål på eventuelle trappehuller. 

Vi har mange års erfaring og hjælper jer gerne med råd  
og vejledning ved projektering. Ved bestilling af ligeløbs- 
trapper kan der udarbejdes tegninger, som kan sendes  
til kunden med henblik på granskning og godkendelse.
Kontakt os for yderligere information.
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DET ER VORES  
MEDARBEJDERE,  
SOM GØR EN FORSKEL
Det er ikke produkter eller maskiner, der er Weland. Det er menneskene. Vores 
engagerede, opfindsomme og lydhøre medarbejdere, som ved, hvad høj kvalitet 
betyder. Vi har bragt den lille virksomheds familiære atmosfære med os lige fra 
den dag, vi startede, og vi ved, hvad tæt kontakt til kunden betyder. Vi kalder det 
for Weland-ånden. 
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43 99 75 55  |  weland@weland.dk  |  weland.dk
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